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1. Syfte 

Jag kommer i den här uppsatsen att analysera den så kallade relevansteorin samt den så 

kallade griceanska teorin, som båda är teorier inom pragmatik; det vill säga den del av 

språkfilosofi som handlar om hur språklig mening uppkommer genom kommunikation. 

Jag kommer, i ljuset av ett försvarsargument i Elisabeth Camps griceanska teori som 

verkar problematiskt för relevansteorin, samt i ljuset av hennes griceanska 

samarbetsprincip, att försvara relevansteorins position om att mänsklig uttydning av 

metaforer inte skiljer sig på ett substantiellt sätt från uttydningen av bokstavliga yttringar. 

 
1.1. Metod och tes 

Jag kommer att diskutera relevansteorins redogörelse för metaforer utifrån artikeln A 

Deflationary Account of Metaphors av Dan Sperber och Deirdre Wilson, eftersom den 

artikeln ger en sammanfattad bild av hur metaforer förklaras i relevansteorin. 1  Jag 

kommer att testa teorin gentemot Elisabeth Camps artikel Contextualism, Metaphor and 

What is Said, som inkluderar ett försvarsargument som verkar särskilt problematiskt för 

relevansteorin. Jag kommer även att jämföra relevansteorin med Camps griceanska 

samarbetsprincip. Min tes och slutsats är att relevansteorin, som säger att uttydningen av 

metaforer bara är den ena icke-bokstavliga änden i ett kontinuum där bokstavliga yttringar 

befinner sig på den andra änden, inte undergrävs av Camps försvarsargument. Jag 

kommer även komma fram till att relevansteorin framstår som intuitivt rimligare än 

hennes griceanska samarbetsprincip vad gäller uttydning av metaforer. 

 

                                                      
1 Dan Sperber & Deirdre Wilson. A Deflationary Account of Metaphors. I Meaning and 
Relevance, Dan Sperber & Deirdre Wilson (red.), 97-123. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2012. 
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1.2. Avgränsning 

Förutom i de diskussioner då specifika typer av metaforer tas upp som viktiga argument, 

kommer jag att diskutera metaforer generellt och inte fokusera på någon speciell kategori 

av metaforer, såsom poetiska metaforer (”Du är min ros”) eller ”vardagliga” metaforer 

(”Min chef är en slavdrivare”). Min diskussion innefattar inte så kallade döda metaforer, 

såsom ”stolens ben”, eftersom deras betydelse har standardiserats så mycket att de numera 

bara har en bokstavlig betydelse och därför knappast kan kallas metaforer längre. 

 I de artiklar som diskuteras tas vid ett flertal tillfällen resultatet av empiriska 

undersökningar upp som argument för respektive teori. 2  Jag kommer dock, av 

utrymmesskäl och för att det här är en filosofisk uppsats, att enbart fokusera på teoretiskt 

filosofiska diskussioner i den här uppsatsen, utan att utvärdera empiriska resultat. 

 

2. Vad är en metafor? 

Väldigt enkelt uttryckt är en metafor ett eller flera ord vars bokstavliga betydelse säger 

en sak men vars icke-bokstavliga, kommunicerade betydelse är något helt annat. 

Metaforer används i stor utsträckning i skönlitteratur och poesi. Det kan till exempel 

handla om meningar som ”Du är rosen i mitt vissna paradis”. Metaforer används också 

ofta i vardaglig kommunikation. ”Min chef är en slavdrivare” är ett exempel på en metafor. 

Stanford Encyclopedia of Philosophy definerar metaforer som att ”two different and 

                                                      
2 Se exempelvis Sperber & Wilson. A Deflationary Account of Metaphors, 103; Elisabeth 
Camp. Contextualism, Metaphor and What is Said. Mind & Language 21, no. 3 (2006): 280-
309, 288; Robyn Carston. Metaphor and the Literal/Non-Literal Distinction. I The 
Cambridge Handbook of Pragmatics, Keith Allan & Kasia M. Jaszczolt (red.), 469-493. New 
York: Cambridge University Press, 2012, 477. 
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disparate subject matters are mingled to rich and unpredictable effect” 3 , vilket är 

uppenbart i exemplet “Du är rosen […]”, eftersom ”du” (vilket antagligen syftar på en 

människa) och en ros är helt väsensskilda ting. ”Min chef är en slavdrivare” är dock ett 

exempel på en metafor där både ”chef” och ”slavdrivare” är ord som betyder ”ledare”, 

men har drastiskt skilda konnotationer. Metaforer bör inte förväxlas med liknelser, som 

istället för att uttryckas som X är Y uttrycks som X är som Y. Till exempel: ”Du är som 

en ros” är en liknelse, medan ”Du är en ros” är en metafor. 

 Metaforer uttrycker ord vars betydelse är något annat än det som uttrycks 

bokstavligen, men bör skiljas från andra språkliga yttringar vars bokstavliga betydelse 

och icke-bokstavliga, kommunicerade betydelse skiljer sig. Exempel på sådana språkliga 

yttringar är hyperboler och löst tal. Ett exempel på en hyperbol är om A överdriver och 

hävdar ”B är världens vackraste människa” fast A:s egentliga betydelse är ”B är extremt 

vacker, enligt mig”, eftersom A inte utvärderat skönheten hos all världens människor. Ett 

exempel på löst tal är om A pekar på en grillkorv och ospecifikt frågar ”Kan jag få en 

Denniskorv, tack?” utan att bry sig om huruvida grillkorven ifråga säljs i de 

grillkorvspaket som har karaktären Dennis på omslaget. A syftar alltså löst på en kategori 

av korvar som liknar Denniskorvar utan att specifikt syfta på en ”riktig” Denniskorv. 

 Metaforer studerades redan under antiken som en del av retorik. Då särskilde 

man den bokstavliga och den metaforiska betydelsen, likt den griceanska teorin (som 

snart ska diskuteras). Under romantiken kritiserades detta, och man ansåg, likt 

relevansteorin som diskuteras i nästa sektion, att det inte alltid finns en bokstavlig 

                                                      
3 David Hills. Metaphor. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edward N. Zalta (ed.). 
Fall 2016. https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/metaphor/ (Hämtad 2017-
03-05). 

https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/metaphor/
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motsvarighet till metaforisk betydelse.4  På 1930- och 50-talet skrev bland annat I.A. 

Richards och Max Black inflytelserika semantiska (den språkfilosofiska inriktningen om 

ords icke-kommunicerade, ”fasta”, betydelse) artiklar i ämnet. H.P. Grices föreläsningar 

från 60-talet var det som på riktigt startade diskussionerna om metaforer ur ett pragmatiskt 

(en språkfilosofisk teori om kommunikation och språkbruk) perspektiv.5 

 

3. Vad är relevansteorin? 

Relevansteorin (”Relevance Theory” på engelska), som blev inflytelserik på 80-talet,6 är 

en både pragmatisk och kognitiv (psykologisk) teori som hävdar att vi människor 

kommunicerar med varandra med vad som företrädare för relevansteorin kallar ”ostensive 

stimulus”7, som jag i den här uppsatsen kommer att översätta till tydlig stimulus. Tydlig 

stimulus innefattar alla medel som subjekt B kan ta till för att få subjekt A att förstå att B 

vill kommunicera med A, vare sig det är ord, gester, ljud eller annat. Relevansteorins 

förklaringsmodell för språklig kommunikation är tydlig: språk är bara en form av tydlig 

stimulus som med hjälp av sin kodade form förmedlar det talaren vill framföra på ett 

                                                      
4 Robyn Carston. Metaphor and the Literal/Non-Literal Distinction. I The Cambridge 
Handbook of Pragmatics, Keith Allan & Kasia M. Jaszczolt (red.), 469-493. New York: 
Cambridge University Press, 2012, 469. 
5 Hills. Metaphor; Ivor A. Richards. The Philosophy of Rhetoric. London and New York: 
Oxford University Press, 1936; Max Black. Metaphor. Proceedings of the Aristotelian 
Society, 55 (1954): 273–94.; H.P. Grice. Logic and Conversation, Lecture 2. I Studies in the 
Way of Words, 22–40. Cambridge, Massachusetts och London: Harvard University Press, 
1989. 
6 Kepa Korta & John Perry. Pragmatics. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edward 
N. Zalta (ed.). Winter 2015. 
https://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/pragmatics/ (Hämtad 2017-06-04). 
7 Sperber & Wilson. A Deflationary Account of Metaphors, 99. 

https://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/pragmatics/
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effektivt och mångfacetterat sätt. Den här formen av tydlig stimulus i språkligt kodad 

skepnad, som B kommunicerar, uttyds sedan av A. B presenterar med sin tydliga stimulus 

ett bevis på vad hen vill uttrycka, som A sedan uttyder med hjälp av den aktuella kontexten 

genom en induktiv uttydningsprocess.8  Sperber och Wilson menar att ”every single 

sentence can give rise to an open array of interpretations which go well beyond the 

encoded senses”9 i språkligt kodad tydlig stimulus. 

 Vidare är relevansteorin, såsom namnet antyder, en teori som sätter relevans i 

centrum. Med ”relevans” syftar man inom relevansteorin på två faktorer som kan variera 

i grad och därmed generera olika ”storlekar” av relevans.10 Sperber och Wilson ställer 

upp de två faktorerna på följande sätt: 

(a) Ju större kognitiv effekt som uppnås av en tydlig stimulus, desto större 

relevans har den. 

(b) Ju mindre bearbetningsansträngning som krävs för att uppnå dessa effekter, 

desto större relevans.11 

Med kognitiv effekt menas den effekt som en tydlig stimulus ger i kombination 

med den kontext av bakgrundsinformation i vilken den bearbetas. ”Bakgrundsinformation” 

syftar på den samlade kunskap – ”a vast mental encyclopaedia”12 – som ett subjekt har, 

som utgör den kontext i vilken en tydlig stimulus ger en kompletterande eller fullbordande 

effekt hos subjektet. Det kan handla om att B:s tydliga stimulus besvarar en fråga som A 

                                                      
8 Sperber & Wilson. A Deflationary Account of Metaphors, 99. Se sektion 4.1. i denna 
uppsats för en redogörelse för uttydningsprocessen. 
9 Ibid, 101. 
10 Ibid, 102. 
11 Ibid. (Uppställningen är översatt ordagrant från engelska.) 
12 Ibid, 103. 
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funderat över eller föreslår en hypotes eller ett tillvägagångssätt som på något sätt ”triggar” 

något hos A, eller liknande.13 Föreställ dig följande: A befinner sig i en matbutik och letar 

efter pepparmynta. Den uppslagsboksliknande kunskapen om vad pepparmynta är och ser 

ut, i kombination med vetskapen om att pepparmynta säljs i matbutiken ifråga, är två 

exempel på A:s bakgrundsinformation. Genom att berätta på vilken hylla pepparmyntan 

finns, utför B den kommunikationsakt som kallas tydlig stimulus. Den effekt som sker 

hos A, där B:s tydliga stimulus tillsammans med A:s bakgrundsinformation fullbordar 

den önskan som A hade om att hitta pepparmyntan, är det som kallas kognitiv effekt. 

Med bearbetningsansträngning (”processing effort” på engelska) menas helt 

enkelt den ansträngning som krävs för att uppnå den kognitiva effekten ifråga.14  Vi 

fortsätter med samma exempel som ovan: B vet på vilken hylla det finns kryddor, och 

skulle kunna nöja sig med att berätta detta. Men det kräver större (om än inte mycket 

större) ansträngning för A att induktivt uttyda B:s betydelse om B bara nämner kryddor 

istället för det mer specifika pepparmynta. Relevansteorin menar då att B tenderar att 

berätta var just pepparmynta finns, om hen vet det. Bearbetningsansträngning är således 

den ansträngning som krävs, både för B i och med att generera en tydlig stimulus och för 

A att bearbeta det, för att uppnå en kognitiv effekt hos A. 

Relevansteorin menar att mänsklig kognition tenderar att vara inställd på att 

maximera relevans.15 A:s kognition är inställd på att uppmärksamma tydlig stimulus som 

är maximalt relevant. Om B vill kommunicera till A att pepparmynta finns på en särskild 

hylla i matbutiken, måste B visa för A att just hens (B:s) tydliga stimuli är maximalt 

                                                      
13 Sperber & Wilson. A Deflationary Account of Metaphors, 103. 
14 Ibid, 102. 
15 Ibid, 103. 
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relevant, för att så att säga fånga A:s uppmärksamhet. Denna maximerade relevans kallas 

inom relevansteorin för optimal relevans.16  Varje kommunikationsakt – varje tydlig 

stimulus – som en människa utför visar alltså att det är en tydlig stimulus som är optimalt 

relevant och därför förtjänar åhörarens uppmärksamhet samt är tillräckligt relevant för 

åhöraren att bearbeta. Detta innefattar att kommunikatören, vid kommunikationstillfället, 

visar att hens tydliga stimulus är mer relevant för åhöraren att bearbeta än andra stimuli. 

Om B inte visar A att hens (B:s) tydliga stimulus är optimalt relevant så kommunicerar 

inte B med A, enligt relevansteorin.17 

Relevansteorin säger att det inte enbart är kommunikatören som visar att hens 

tydliga stimuli är optimalt relevant; åhöraren förutsätter också att kommunikatörens 

tydliga stimuli är optimalt relevant. A slutleder induktivt vad B kan tänkas mena på 

följande sätt: genom den slutledningsprocess som kräver minst möjliga 

bearbetningsansträngning stannar A vid den betydelse som hen förutsätter att B vill 

kommunicera är optimalt relevant (B kommunicerar detta via sitt tydliga stimuli). Både 

kommunikatören och åhöraren har, enligt relevansteorin, det gemensamma målet att få 

åhöraren att förstå vad kommunikatören vill förmedla. Därför strävar 

kommunikatören, ”within the limits of her expressive abilities, and without going against 

her own goals (and in particular the goal she is pursuing in communicating)”18, efter att 

generera en tydlig stimulus som gör att åhöraren med minst möjliga 

bearbetningsansträngning kan slutleda sig fram till kommunikatörens betydelse, som 

åhöraren förutsätter är optimalt relevant.19  A förutsätter alltså att B med sin tydliga 

                                                      
16 Sperber & Wilson. A Deflationary Account of Metaphors, 103-104. 
17 Ibid. 
18 Ibid, 104. 
19 Ibid. 
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stimulus vill kommunicera en betydelse av optimal relevans. I mitt exempel innebär det 

att A märker att B vill hjälpa hen (A) att hitta pepparmynta i en matbutik, och slutleder 

att B, som beskriver en viss hylla, syftar på en hylla i den matbutik de är i och inte en 

annan matbutik. A förutsätter med andra ord att B med sin tydliga stimulus vill generera 

så stor kognitiv effekt hos A som möjligt utifrån A:s bakgrundsinformation, med minst 

möjliga bearbetningsansträngning både för B och för A. B gör på samma sätt sitt bästa 

för att med sin tydliga stimulus kommunicera sin betydelse med optimal relevans, så att 

kommunikationsakten lyckas. 

 

4. Relevansteorins redogörelse för metaforer 

Till skillnad från till exempel den griceanska teorin om metaforer, som jag kommer att 

diskutera längre fram, så är inte uttydningen av metaforer som sker i kommunikation skild 

från andra typer av uttydningar, enligt relevansteorin. Mitt vardagliga exempel i förra 

sektionen skiljer sig alltså inte från processen att uttyda metaforer. Detsamma gällande 

uttydningar av icke-bokstavligt så kallat löst tal eller hyperboliskt tal, som nämndes i 

sektion 2. ”There is no mechanism specific to metaphors, no interesting generalisation 

that applies only to them” 20 , skriver Sperber och Wilson. Processen där A utifrån 

kontexten och antagandet att B:s tydliga stimulus är optimalt relevant induktivt slutleder 

vad B kan tänkas mena är densamma vare sig det handlar om bokstavliga språkliga 

yttringar som ”Pepparmynta finns på hyllan där borta”, löst tal som ”Kan jag få en 

Denniskorv?” eller fullständigt icke-bokstavliga metaforer som ”Hon är min ros”.21 

Sperber och Wilson skriver att metaforer bara är “simply a range of cases at one end of a 

                                                      
20 Sperber & Wilson. A Deflationary Account of Metaphors, 97. 
21 Ibid. 
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continuum”.22 Förutom ironi, där talaren ”is echoing a thought she attributes to some 

source other than herself at that moment, and expressing a mocking, sceptical or derisive 

attitude to that thought”23, är alla språkliga yttringar del av ett kontinuum där alla uttyds 

på samma sätt av åhöraren. Detta oavsett om de är icke-bokstavliga eller bokstavliga. 

Metaforer ges alltså ingen särskild roll, utan befinner sig bara på ena ytterkanten av detta 

kontinuum. 

 

4.1. Hur uttydningsprocessen av metaforer ser ut 

Sperber och Wilson medger att språk formellt sett är kod och att mänsklig kommunikation 

involverar lingvistisk kodning och avkodning, men skriver att det är stor skillnad 

mellan ”the semantic structure a sentence encodes and the meaning a speaker manages to 

convey by uttering that sentence in a given situation.”24 Relevansteorin medger alltså att 

ord har ett semantiskt kodat ”standardkoncept” – det som Sperber och Wilson 

kallar ”linguistic content”25 – men att den största delen av en språklig yttrings betydelse 

bestäms av åhörarens slutledningsprocess, som är kontextberoende.26 

Uttydningsprocessen av metaforer ser ut på följande sätt: när B säger ”C är min 

ros” så söker A induktivt efter vad B menar med ordet ”ros” utifrån dess lingvistiska 

innehåll. Detta sker ända tills A har hittat den uttydning som stämmer med A:s förväntning 

om att B:s tydliga stimulus har optimal relevans samt verkar rimlig utifrån kontexten. Om 

det utifrån kontexten (till exempel att B precis har berättat hur mycket hen älskar C) är 

                                                      
22 Sperber & Wilson. A Deflationary Account of Metaphors, 97. 
23 Robyn Carston. Metaphor and the Literal/Non-Literal Distinction, 476.  
24 Sperber & Wilson. A Deflationary Account of Metaphors, 99. 
25 Ibid, 100. 
26 Dan Sperber & Deirdre Wilson. Introduction: Pragmatics. I Meaning and Relevance, Dan 
Sperber & Deirdre Wilson (red.), 1-29. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 12. 
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uppenbart för A att det inte är standarkonceptet av ”ros” som B syftar på, slutleder A att 

det istället handlar om ett så kallat ad hoc-koncept av ”ros”. Istället för standardkonceptet 

(som torde vara något i stil med ”en blomma som är vacker och doftar gott) slutleder A 

att B uttrycker ett ad hoc-koncept av ”ros”, som på ett ungefär har definitionen ”allt som 

är vackert och doftar gott”.27 

Sperber och Wilson hävdar att den här uttydningsprocessen sker blixtsnabbt, 

och ”partly in parallel rather than in sequence, […]”28. För att förtydliga: med ”in parallel” 

menas att stegen i slutledningsprocessen – a.) A inser att B inte syftar på 

standardkonceptet av ”ros”, och b.) A slutleder att B syftar på ad hoc-konceptet ”ros” – 

sker samtidigt och inte stegvis i ordning (”in sequence”).29 “These subtasks should not 

be thought of as sequentially ordered”, skriver Sperber och Wilson, och syftar med 

“subtasks” på uttydningsprocessens olika steg.30 

 

                                                      
27 Sperber och Wilson förklarar denna process i mer detalj än den här uppsatsen har 
utrymme för. Ad hoc-koncept i sig är inte ett viktigt element i diskussionen jag kommer att 
föra. Se Dan Sperber & Deirdre Wilson. A Deflationary Account of Metaphors, 113, för en 
mer detaljerad förklaring av aspekten med ad hoc-koncept i metaforers uttydningsprocess. 
28 Dan Sperber & Deirdre Wilson. A Deflationary Account of Metaphors, 113. 
29 Ibid. 
30 Sperber & Wilson. Introduction: Pragmatics, 13-14. Det kan vid första anblick verka 
motsägelsefullt att hävda att uttydningsprocessen har steg och är induktiv och samtidigt sker 
parallellt och inte stegvis, men detta är något som Sperber och Wilson redogör för i teknisk 
detalj i sina texter. Tyvärr saknas utrymme här för att i tekniska termer förklara exakt hur 
denna uttydningsprocess sker. Detta påverkar dock inte diskussionen som följer. För en 
noggrann redogörelse av den induktiva uttydningsprocessen, se Dan Sperber & Deirdre 
Wilson. Relevance: Communication and Cognition. 2. uppl. Oxford: Blackwell Publishers, 
1995, 65-118. Se även Sperber & Wilson. Introduction: Pragmatics, 13, för en övergripande 
redogörelse. 
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5. Elisabeth Camps teori och dess utmaning för relevansteorin 

Genom att utvärdera relevansteorin utifrån ett försvarsargument mot kontextualistiska 

teorier (vilket relevansteorin är)31  som Elisabeth Camp lägger fram i och med sin så 

kallade griceanska teori32 , kommer jag att visa att hennes argumentation inte lyckas 

undergräva relevansteorin. 

 

5.1. Den griceanska teorin om metaforer 

En av relevansteorins huvudrivaler när det kommer till att förklara metaforer utifrån en 

pragmatisk teori är H.P. Grices klassiska teori om what is said (som jag här översätter till 

vad som sägs) och så kallade konversationella implikaturer (det som talaren egentligen 

menar och som inte är del av den bokstavliga vad som sägs-betydelsen).33 En modern 

förespråkare för den här teorin är Elisabeth Camp. Hon försvarar sin teori mot 

kontextualistiska teorier, inklusive relevansteorins tes om att produktion och uttydning av 

metaforiskt tal är detsamma som bokstavligt tal, och att 

kontexten/bakgrundsinformationen helt och hållet avgör hur åhöraren uttyder 

kommunikatörens tal.34 Camps egen slutsats är: ”In speaking metaphorically, I believe, 

speakers say one thing, which they typically don’t mean, in order to mean something 

else”. 35  Hon menar att vanliga talare uppfattar och erkänner bokstavliga 

standardbetydelser hos ord, samt också uppfattar att metaforisk betydelse är indirekt, ”in 

                                                      
31 Sperber & Wilson. Introduction: Pragmatics, 3. 
32 Elisabeth Camp. Contextualism, Metaphor and What is Said. Mind & Language. Vol. 21, 
no. 3 (2006): 280-309, 282-283. 
33 H.P. Grice. Logic and Conversation. I Syntax and Semantics 3: Speech Acts, Peter Cole & 
Jerry L. Morgan (red.), 41-58. Cambridge: Academic Press, 1975, 43-45. 
34 Camp. Contextualism, Metaphor and What is Said, 281. 
35 Ibid, 282. 
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the sense of exploiting […] literal meanings to an alternative end.”36  Med andra ord 

hävdar hon i kontrast till relevansteorin, som säger att metaforer och bokstavlig betydelse 

bara är två ändar på samma kontinuum av språkliga yttringar som uttyds av åhörare 

genom samma typ av slutledningsprocess, att åhöraren alltid utgår från den bokstavliga 

standardbetydelsen av ett ord först (vad som sägs) för att sedan inse att kommunikatören 

menar något annat än det hen bokstavligen säger. 

 

5.2. De största skillnaderna mellan relevansteorins respektive Camps syn på metaforer 

Sperber och Wilson menar att relevansteorin, till skillnad från den griceanska 

teorin, ”involves no presumption of literalness and no default 

interpretation” 37 . ”Literalness” syftar på den ”bokstavliga betydelsen” som den 

griceanska teorin antar att alla språkliga yttringar har, medan ”default interpretation” 

syftar på den griceanska teorins vad som sägs; det vill säga den bokstavliga, kodade 

(semantiska) betydelsen som teorin antar är ”det som i först hand sägs”. Den griceanska 

teorin hävdar att åhöraren slutleder implikaturer (i den griceanska definitionen) utifrån 

vad som sägs, i de fall där yttringen ifråga inte är helt bokstavlig. Detta betyder att 

metaforer helt och hållet uttyds som implikaturer, utifrån den bokstavliga vad som sägs-

yttringen som åhöraren alltid uppfattar först. En stor skillnad mellan relevansteorin och 

den griceanska teorins redogörelse för metaforer är därför följande: den griceanska teorin 

ser en metaforisk yttring som ”C är min ros” som en full proposition (förutom den så 

kallade indexikalen ”min”, som alltid måste förstås utifrån kontexten) kan vara sann eller 

falsk och har en semantisk standardbetydelse. 38  Åhöraren förnekar först denna 

                                                      
36 Camp. Contextualism, Metaphor and What is Said, 300. 
37 Sperber & Wilson. A Deflationary Account of Metaphors, 101. 
38 Sperber & Wilson. Introduction: Pragmatics, 2-3, 8-9. 
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bokstavliga standardproposition, för att sedan förstå att yttringen har en metaforisk 

betydelse (dess implikaturer) som skiljer sig från den bokstavliga. Relevansteorin 

erkänner att ”C är min ros” har en semantiskt kodad standardbetydelse (lingvistiskt 

innehåll), men menar att den inte är en full proposition som kan vara sann eller falsk 

förrän A utifrån kontexten har uttytt att betydelsen är en annan än standardbetydelsen.39 

Tills dess är det lingvistiska innehållet är bara en logisk form som ofta är ”fragmentary 

and incomplete”40 och bara är ” ”a point of departure” 41 som behöver kompletteras av 

åhöraren utifrån kontexten för att överhuvudtaget kunna uppfattas som en hel proposition 

med sanningsvärde.42 

En annan stor skillnad är att den griceanska teorin menar att den som 

kommunicerar en metafor på något sätt ”låtsas som om” hen uttrycker den bokstavliga 

vad som sägs-betydelsen, när hens egentliga kommunicerade betydelse ligger i 

implikaturerna.43 Detta baserar sig på en av den griceanska teorins grundpelare: den så 

kallade samarbetsprincipen. Samarbetsprincipen säger, utan att gå in på detaljer i någon 

större utsträckning, att vi människor utgår från så kallade ”maximer”, eller normer, när vi 

kommunicerar med varandra. Grice hävdade att metaforer är en medveten ignorans av 

den så kallade kvalitetsmaximen, som säger att man alltid bör vara sanningsenlig. 44 

Camps position utgår från denna samarbetsprincip.45 

Relevansteorin menar alltså att vad som sägs (det lingvistiska innehållet) inte har 

                                                      
39 Sperber & Wilson. Introduction: Pragmatics, 9. 
40 Ibid. 
41 Ibid, 20. 
42 Ibid, 12. 
43 Sperber & Wilson. A Deflationary Account of Metaphors, 101. 
44 Grice. Logic and Conversation, 53. 
45 Camp. Contextualism, Metaphor and What is Said, 280. 
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en nära koppling till en yttrings bokstavliga betydelse, utan bara är en form av tydlig 

stimulus. Även om implikaturer existerar så ”låtsas” inte kommunikatören om att hen 

uttrycker en bokstavlig betydelse i och med en metafor. Kommunikatören använder bara 

det språkliga uttryck som hen anser har optimal relevans i den givna kontexten, oavsett 

om det är helt och hållet bokstavligt eller helt och hållet icke-bokstavligt. 

 

5.3. Camps argument 

Elisabeth Camp försvarar i sin artikel sin teori gentemot fyra huvudargument som hon 

menar att kontextualistiska teorier som relevansteorin lägger fram för att styrka sin 

ståndpunkt.46 Tre av huvudargumenten är först och främst svar på argument mot hennes 

teori och är därför mindre relevanta för min uppsats än det fjärde argumentet, som vid 

första anblick verkar kunna undergräva relevansteorin. För fokus och av utrymmesskäl 

kommer jag här att fokusera på det47 . Jag kommer även att utvärdera huruvida den 

griceanska samarbetsprincip som hennes teori vilar på kan redogöra för metaforer på ett 

mer adekvat sätt än relevansteorin eller ej. 

 

5.3.1. Camps fjärde argument: försvar mot explicit respons 

I detta fjärde huvudargument försvarar Camp sin tes mot ett flertal argument som menar 

följande: metaforisk betydelse måste vara en del av vad som sägs eftersom det är naturligt 

att svara på ett metaforiskt uttalande i respons på den metaforiska betydelsen, och inte 

vad som sägs.48 Av fokusskäl vill jag diskutera ett av de här försvaren; dels för att det 

                                                      
46 Camp. Contextualism, Metaphor and What is Said, 282-308. 
47 För hennes intressanta försvar av de tre andra argumenten, se Camp. Contextualism, 
Metaphor and What is Said, 284-293. 
48 Camp. Contextualism, Metaphor and What is Said, 294-299. 
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verkar kunna undergräva relevansteorin, och dels för att Camp skriver om just det här 

försvarsargumentet att det är ”equally, if not more important”49 än de andra. Därför tar 

jag här upp Camps diskussion om David Hills exempel med ”Juliet is the sun”50, som jag 

här gör om till mitt eget exempel ”C är min ros”.  

När B säger ”C är min ros”, verkar A:s mest naturliga svar vara ”Ja, hen är vacker” 

eller liknande direkt respons till den metaforiska betydelsen. Det är onaturligt för de flesta 

att svara ”Hur kan du säga att C är din ros? C är ju en människa!” som en respons på vad 

som sägs-betydelsen (i Camps definition). Det verkar alltså som att ”ros” blir ett ad hoc-

koncept som i sin samtalskontext används systematiskt och på ett ”explicit” sätt av B och 

A. Detta verkar vara ett argument för att metaforisk betydelse är en del av vad som sägs, 

vilket talar för relevansteorin. 51  Dock, menar Camp, så måste B alltid ge upp sin 

metaforiska betydelse om A seriöst skulle ifrågasätta hens (B:s) uttalande om att C är en 

verklig ros (utifrån den griceanska vad som sägs-betydelsen). Det verkar ytterst onaturligt 

för B att svara ”Jo, C är en ros, och inte en människa.”. B är tvungen att stå för de 

bokstavliga konsekvenserna av det hen (B) sagt i vad som sägs-betydelsen. Det här menar 

hon är ett argument för att betydelsen i B:s metaforiska uttalande är en implikatur som är 

särskild från den bokstavliga vad som sägs-betydelsen.52  

 
5.3.2. Diskussion om Camp: argumentet om misslyckad slutledning efter optimal relevans 

Om Camps ovanstående försvarsargument stämmer verkar det vara ett stort problem för 

relevansteorin. Det verkar som att Camp har helt rätt i att det är onaturligt för B att förneka 

                                                      
49 Camp. Contextualism, Metaphor and What is Said, 296. 
50 David Hills. Aptness and Truth in Verbal Metaphor. Philosophical Topics. Vol. 25 no. 1 
(1997): 117-153. Citerad i Camp. Contextualism, Metaphor and What is Said, 293. 
51 Camp. Contextualism, Metaphor and What is Said, 293-294. 
52 Ibid, 293-297. 
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den bokstavliga vad som sägs-betydelsen om hen ”ställs till svars” av A. Innebär inte detta 

att det först och främst finns en bokstavlig vad som sägs-betydelse, enligt den griceanska 

teorin, som alltid kan förnekas av den åhörare som uttyder ett metaforiskt uttalande? Vid 

första anblick verkar så vara fallet. 

 Relevansteorin kan svara på detta på följande sätt: Camps exempel visar inte på 

något problem i relevansteorins teoretiska ramverk – A misslyckas helt enkelt bara med 

att induktivt slutleda den metaforiska betydelse B förutsatt att A ska slutleda, och slutleder 

istället att B:s betydelse av ”ros” är ordets bokstavliga standardkoncept. 

Det A gör när hen ställer B inför svars är att fokusera på det lingvistiska 

innehållet i ”ros”, även om B använder det i metaforisk betydelse. Som vi tidigare har sett 

så erkänner relevansteorin sådana kodade betydelser av ord (lingvistiskt innehåll) – de 

menar bara att det i många fall är så att det krävs en stor grad kontextuell slutledning från 

åhörarens sida för att utifrån optimal relevans förstå hela den metaforiska yttringens 

betydelse. Det lingvistiska innehållet fungerar, som vi sett, som en ”språngbräda” för att 

slutleda hela betydelsen kontextuellt, och detta sker inte i någon speciell ordning. Det 

finns inget som, när A frågar ”C är väl en människa och ingen ros?”, indikerar att A:s 

missuppfattning förutsätter att hen (A) missuppfattar yttringen på grund av att B säger en 

sak med den bokstavliga vad som sägs-betydelsen av ros fast menar något annat (det vill 

säga den metaforiska betydelsen – implikaturen i griceansk definition – av ”ros”), såsom 

Camp hävdar. Eftersom relevansteorin inte förnekar att det lingvistiska innehållet i ”ros”, 

kan teorin utan problem säga att A antingen gjorde en felaktig slutledning utifrån en brist 

i kommunikationen med B, eller att B misslyckades med att kommunicera sin metaforiska 

betydelse utifrån optimal relevans. Sperber och Wilson skriver: ”Speakers may fail to be 

relevant, but they can not, if they are genuinely communicating (as opposed, say, to 
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rehearsing a speech) produce utterances that do not convey a presumption of their own 

relevance.” 53  Som tidigare nämnt är relevansteorins tes alltså att en talare som 

kommunicerar alltid förutsätter att hens yttring har optimal relevans; inte att den 

ömsesidiga kommunikationen mellan talare och åhörare utifrån optimal relevans alltid 

fungerar. 

Camp skulle trots detta kunna hävda att det faktum att B måste ”stå” för sin 

bokstavliga betydelse av ”ros” om hen blir ifrågasatt av A trots allt pekar på att den 

bokstavliga standardbetydelsen alltid kommer först i metaforisk uttydning. För mig finns 

en rimlig relevansteoretisk respons på detta: språk är, som vi sett, bara en kodad form av 

tydlig stimulus (jämte ljud, gester och annan form av kommunikation). Därför är det 

naturligt att det finns kodade (ofta ofullständiga) logiska former av ord och yttringar som 

ses som ”standard”, för att alls kunna fungera som koder. A hör koden 

(standardbetydelsen) ”ros” först, men relevansteorin förnekar att hen uttyder den som 

ett ”första steg”, och som en sann eller falsk full proposition. Om A misslyckas med att 

utifrån optimal relevans uttyda B:s metaforiska betydelse och istället uttyder den kodade 

standardbetydelsen, sker detta just för att A misslyckades med att fullfölja slutledningen 

av B:s metaforiska betydelse utifrån den ofullständiga koden ”ros”. B måste alltså, om A 

ifrågasätter hen (B), bara ”stå” för den ofullständiga kodade standardbetydelsen hos ”ros”. 

Detta förutsätter inte, såsom Camp argumenterar för, att A först har slutlett en full 

bokstavlig vad som sägs-proposition med ”C är min ros”, med sanningsvärde, och vägrar 

att uttyda den metaforiska betydelsen (implikaturerna) ”bakom” den. Därför kan 

relevansteorin förklara Camps exempel inom sitt teoretiska ramverk. Detta gäller på 

samma sätt om B misslyckats med att kommunicera sin betydelse till A. 

                                                      
53 Sperber & Wilson. Introduction: Pragmatics, 6. 
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 Dessutom, till relevansteorins fördel, verkar det för mig som att det till vardags 

mer ovanligt än vanligt att åhörare misslyckas med att uttyda en talares metaforiska 

betydelse; än mindre vanligt att en åhörare ställer en talare till svars för detta. Camp 

medger att hennes exempel är onaturligt för ”competent, cooperative, charitable 

hearers”54 och att dessa vanligtvis är ”more interested in what a speaker does mean than 

in what she doesn’t”,55 men understryker ändå att problemet med att ställa någon till 

svars för dennes metaforiska uttalanden finns där för kontextualistiska teorier i de fall där 

det faktiskt sker. Hon tar autistiska människor eller små barn som exempel på personer 

som skulle kunna missuppfatta en metaforisk yttring på det sättet.56 

 Catherine Wearing menar att relevansteorin kan förklara detta fenomen för 

personer med autism: eftersom många av dem saknar förmågan att dra induktiva 

slutledningar om talarens mentala tillstånd, vet de inte vad talaren förutsätter att hen 

(åhöraren) ska uttyda i och med sin metaforiska yttring. Därför skapar de, till skillnad 

från icke-autistiska åhörare, inget nytt ad hoc-koncept utifrån standardbetydelsen. Många 

autistiska personers oförmåga att uttyda metaforisk betydelse har alltså endast att göra 

med en oförmåga att kunna ”gissa” talarens mentala tillstånd. Relevansteorins tes om att 

skapa ad hoc-koncept utifrån optimal relevans påverkas därmed inte. 57  Om denna 

förklaring är applicerbar på autistiska personer verkar det också rimligt att små barns 

oförmåga att uttyda metaforisk betydelse kan förklaras på samma sätt. 

 Förutom dessa specialfall framstår det för mig som mer ovanligt än vanligt att så 

                                                      
54 Camp. Contextualism, Metaphor and What is Said, 297. 
55 Ibid. 
56 Ibid, 297-298. 
57 Catherine Wearing. Autism, Metaphor and Relevance Theory. Mind & Language. Vol. 
25, no. 2 (2010): 196-216, 206-211. 
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kallade ”kompetenta” åhörare missförstår en talares vardagliga metaforer (”Min chef är 

en slavdrivare”) eller enklare poetiska metaforer som ”C är min ros”. Detta talar 

ytterligare för att Camps försvarsargument med A som konfronterar B inte undergräver 

relevansteorin. Låt oss nu undersöka den griceanska samarbetsprincip som Camp baserar 

sin teori på. 

 

5.3.3. Diskussion om Camp: komplexa litterära metaforer och samarbetsprincipen  

Som vi har sett så baserar Elisabeth Camp sin teori på den griceanska samarbetsprincipen, 

och menar att någon som gör en metaforisk yttring medvetet ”låtsas om” att hen säger en 

bokstavlig vad som sägs-yttring och ignorerar kvalitetsmaximen om att vara 

sanningsenlig. Låt oss nu begrunda en komplex litterär metafor av Tomas 

Tranströmer: ”Oktoberhavet blänker kallt/ med sin ryggfena av hägringar”.58 Det verkar 

problematiskt att hävda att Tranströmer medvetet ignorerar en maxim om att vara 

sanningsenlig, samt låtsas om att han yttrar en bokstavlig betydelse. För det första verkar 

det orimligt att man kan låtsas om att yttra en mening som säger att något ”blänker kallt” 

eller har en ”ryggfena av hägringar” när dessa yttringar inte har någon allmänt vedertagen 

bokstavlig vad som sägs-betydelse. För det andra verkar det problematiskt för Camp att 

hävda att man med metaforer, enkla som komplexa, medvetet ignorerar en maxim som 

del av en samarbetsprincip. Som Robyn Carston skriver: ”To deliberately produce a 

blatantly false utterance seems a strange and irrational act […], and also a pointless one, 

given that the speaker could express her intended meaning by producing a literal 

utterance”.59 Camp går inte i detalj in på varför hon tycker att den griceanska teorin och 

                                                      
58 Tomas Tranströmer. Dikter och prosa 1954-2004. Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2011, 

62. 
59 Carston. Metaphor and the Literal/Non-Literal Distinction, 473. 
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samarbetsprincipen förklarar metaforer på ett övertygande sätt, förutom att nämna att den 

bibehåller en ”attractive view of the relation between speaker and sentence meaning” och 

är både ”intuitively plausible and theoretically satisfying.”60 

Camp skulle kunna argumentera mot Carston genom att hävda att komplexa 

litterära metaforer är ett bra exempel på metaforer där en bokstavlig betydelse rimligtvis 

inte skulle kunna förmedla samma betydelse, eftersom en utpräglad bokstavlig betydelse 

inte verkar finnas i till exempel Tranströmers metafor. Sperber och Wilson själva hävdar 

dessutom att det är meningen man ska bli medveten om den metaforiska betydelsen i 

denna typ av metaforer61, vilket vid första anblick skulle kunna tala för den griceanska 

tanken om att man först uttyder den bokstavliga vad som sägs-betydelsen, förnekar den, 

och sedan uttyder implikaturer. 

Oavsett om det är meningen att man ska bli medveten om den metaforiska 

betydelsen i komplexa litterära metaforer som Tranströmers eller ej, verkar 

kombinationen av denna typ av metaforers ”sensory, imagistic, phenomenal properties”62, 

samt förmåga att kommunicera vanligtvis ”unphraseable content” 63  (båda 

formuleringarna är Carstons) dock intuitivt tala för att Tranströmers metafor förmedlar 

sin bildliga metaforiska betydelse på ett väldigt ”direkt” sätt, utan mellansteg. Jag kan 

omöjligen veta exakt vilken betydelse Tranströmer vill förmedla, men får mentala bilder 

och kan göra min egen tolkning. Detta verkar stämma med relevansteorins förklaring om 

slutledning utifrån optimal relevans, eftersom jag utifrån kontexten (resten av dikten, i 

det här fallet) slutleder betydelsen utifrån det lingvistiska innehållet, blixtsnabbt och utan 

                                                      
60 Camp. Contextualism, Metaphor and What is Said, 280. 
61 Sperber & Wilson. Introduction: Pragmatics, 19. 
62 Carston. Metaphor and the Literal/Non-Literal Distinction, 482. 
63 Ibid, 480. 
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mellansteg. Carston understryker även att eftersom relevansteorin ser metaforer som den 

ena änden av ett kontinuum där bokstavlig betydelse är den andra änden, ska metaforer 

ses som beskrivande yttringar som uttrycker en tanke eller ett intryck som talaren har om 

den yttre världen.64 Det verkar mycket rimligt att anta att det är precis vad Tranströmer 

gjort i sin metafor. 

För mig framstår det inte som att Camps redogörelse för metaforer fångar denna 

intuitiva ”direkthet” som jag upplever att Tranströmers metafor förmedlar med sitt 

bildspråk, som inte verkar gå att parafrasera i bokstavlig vad som sägs-betydelse. 

Eftersom jag inte vet vad den bokstavliga betydelsen av ”ryggfena med hägringar” är, 

upplever jag inte att jag på något sätt förnekar dess bokstavliga betydelse innan jag uttyder 

vad min tolkning av den metaforiska betydelsen är (dess implikaturer). Detta gör att jag 

inte har några förväntningar om att Tranströmer utgår från en kvalitetsmaxim som han 

medvetet ignorerar. Dessutom är ”Oktoberhavet blänker kallt med sin ryggfena av 

hägringar” inte en proposition som kan vara sann eller falsk. Därför håller jag inte med 

Camp om att hennes teori är intuitivt rimlig när det kommer till uttydningen av komplexa 

litterära metaforer, utan drar slutsatsen att relevansteorin bättre förklarar metaforer som 

Tranströmers. 

 

6. Slutsats 

Relevansteorins redogörelse för metaforer undergrävs enligt mig inte av Camps 

problematiska försvarsargument. Relevansteorin verkar kunna förklara Camps exempel 

inom sin teori. Dessutom verkar exemplet inte vara vanligt förekommande, och även 

                                                      
64 Carston. Metaphor and the Literal/Non-Literal Distinction, 480. 
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autistiska och små barn verkar på ett rimligt sätt kunna redogöras för i det 

relevansteoretiska ramverket. Vad gäller Camps griceanska samarbetsprincip så har jag 

visat att den inte verkar kunna förklara den ”direkthet” med vilken komplexa litterära 

metaforers bildliga betydelse förmedlar. 

 Sammantaget anser jag inte att relevansteorin undergrävs av varken Camps 

problematiska försvarsargument eller hennes griceanska samarbetsprincip. Enligt mig 

verkar dock ett problem för relevansteorin kvarstå: att på ett adekvat sätt förklara varför 

och hur kommunikationen utifrån optimal relevans mellan A och B ibland misslyckas. 

 

7. Sammanfattning  

Jag har i denna uppsats presenterat den pragmatiska teorin relevansteorin, och visat hur 

den redogör för metaforer. Jag har även presenterat Elisabeth Camps griceanska teori och 

dess redogörelse för metaforer, samt visat hur ett av Camps försvarsargument kan vara 

problematiskt för relevansteorin. Jag har även jämfört relevansteorin med Camps 

griceanska samarbetsprincip. Efter en diskussion har jag dragit slutsatsen att 

relevansteorin inte undergrävs av Camps teori. 
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